
Camine insuficiente pentru varstnici
"Deportati" in azile
  
  Batran si singur. De la o anumita varsta viata incepe sa se scurga incet, liniar, fara emotii sau surprize.
Ziarul de dimineata, telenovela de la pranz, discutii cu vecinii de scara despre costurile la intretinere,
drumul pana la farmacie. In Romania, la caminele pentru varstnici ajung de cele mai multe ori numai
cazurile in care nu mai exista solutie - fara familie, fara bani, bolnavi si chiar cu handicap. In Sibiu,
batranii au de “ales"  unul din cele cinci centre de tip rezidential sau una din institutiile publice si
private pentru persoanele cu handicap sau dependente socio-medical. Pentru cel mult 300 de RON pe
luna, locatarii beneficiaza de cazare si masa. Serviciile includ si asigurarea igienei personale, ingrijire
medicala si asistenta medicala de specialitate, cosiliere, plus activitati pentru ocuparea timpului liber.
  
  Pe de o parte, retete din ce in ce mai lungi, boli din ce in ce mai complicate, papuci din ce in ce mai
caldurosi si halate de melana, pe de alta parte, linistea si serenitatea, resemnarea blanda a oamenilor in
varsta. Multi dintre ei nu au, insa, norocul sa poata sa isi petreaca viata in sanul familiei sau macar intr-un
mediu intim si confortabil. Aceasta categorie sociala este poate cea mai vulnerabila, avand in vedere ca de
cele mai multe ori, singuratatea este asociata cu lipsa mijloacelor financiare si, in plus, dependenta de
servicii medicale si sociale. 
  
  Protectia batranilor
  In judetul Sibiu sunt cinci institutii de tip rezidential pentru persoane varstnice. Dintre acestea, patru
camine apartin unor ONG-uri si unul intra sub “jurisdictia"  Consiliului Local Sibiu. In plus, in judet sunt
trei centre de tip alternativ ale ONG-urilor, un centru de sprijin pentru varsta a III-a aflat in subordinea
Consiliului Local Copsa Mica, patru ONG-uri care acorda servicii zilnice de ingrijire la domiciliu
persoanelor varstnice si alte patru care ofera servicii ocazionale la domiciliu.
  Multi batrani sunt asistati si in institutii pentru persoanele cu handicap sau dependente socio-medical. In
judet sunt patru asemenea centre - trei  ale ONG-urilor si unul in subordinea CJ, plus trei unitati de
asistenta socio-medicala si patru centre de tip alternativ. In ultima  categorie intra cele doua cantine
sociale din Sibiu si Medias, asezamantul de noapte din Medias si un alt asezamant de noapte apartinand
unui ONG.
  
  Cifre ingrijoratoare
  Numai 0,41 la suta din numarul persoanelor varstnice din judet beneficiaza de asistenta in centre
rezidentiale publice si private. Alti 0,44 la suta primesc ingrijiri la domiciliu, iar un procent si mai mic, de
0,24 la suta, se bucura de servicii in centre de zi sau noapte sau in centre de consiliere si informare.
Probabil ca numarul celor aflati in nevoie este cu mult mai mare si este greu de identificat. Ajutoarele
financiare sau in alimente, din partea organizatiilor neguvernamentale, este ocazional si in nici un caz nu
acopera nevoile reale.
  O alta problema a judetului este faptul ca majoritatea acestor servicii de asistenta sociala sunt
concentrate in mediul urban, in special in Sibiu si Medias. Acestea nu reusesc sa acopere nevoile
individuale si globale ale batranilor, arata un raport intocmit de Primaria Sibiu. Faptul ca sursele de
finantare si resursele umane sunt fluctuante afecteaza si consecventa acestor servicii. Pana acum, nu a
fost realizata nici o baza de date completa care sa oglindeasca realitatile acestei categorii sociale si dupa
care sa poata fi conceput un program coerent pentru protectia varstnicilor.

Pagina 1 / 3



  
  Probleme peste probleme
  Principala problema in judet o constituie lipsa unei institutii publice specializate la nivel judetean care sa
se ocupe in mod direct de asistenta sociala acordata persoanelor varstnice, precum si care sa intocmeasca
o baza de date. Este clar asadar ca oferta de servicii sociale comunitare nu acopera decat intr-o masura
mult prea mica solicitarile actuale. Banii sunt principala durere de cap. Nu sunt bani pentru sprijinirea
ong-urilor din domeniu, nu sunt bani nici pentru a sustine persoanele varstnice sa ramana in familie. Iar,
pentru ca treburile sa mearga si mai prost, autoritatile locale sustin ca nici macar legislatia din domeniul
protectiei sociale nu este realista. 
  “O problema speciala la nivelul judetului Sibiu o constituie degradarea accentuata a nivelului de trai atat
a persoanelor varstnice de etnie rroma care nu sunt cuprinse in sistemul de pensii, cat si la majoritatea
pensionarilor care au pensia calculata sub pragul de saracie (1.500.000 lei) fapt care genereaza aparitia de
noi situatii de risc, atat din punct de vedere medical, cat si din punct de vedere socio-economic" , se arata
intr-un raport comun al Prefecturii si Consiliului Judetean.
  
  Batran si bolnav
  De la inceputul anului, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Sibiu a primit
peste 30 de cereri de internare intr-un centru de asistenta sociala. Aproximativ 20 dintre ele au fost
acceptate. Pentru a primi un “pat" , sibienii trebuie sa prezinte printre altele un certificat de handicap sau
prin care sa dovedeasca ca au nevoie de ingrijiri medicale si o declaratie ca nu au sustinatori legali. 
  La Centrul de Ingrijire si Asistenta de la Biertan, din cei aproape 100 de pacienti, 76 au peste 65 de ani.
Cele mai multe dintre persoanele internate sunt cazuri sociale. La Rau-Vadului, in Centrul de Reabilitare
Neuropsihiatrica, toate cele 141 de locuri sunt ocupate. Toti au certificat de persoana cu handicap. Numai
18 dintre ei trec insa de varsta de 65 de ani. La Dumbraveni, Centrul de integrare prin terapie
ocupationala mai are 30 de locuri disponibile. Dintre cei 420 de sibieni internati, peste 50 au ajuns la
varsta pensionarii. In linii mari, batranii beneficiaza in aproape toate centrele de servicii de ingrijiri
socio-medicale, consiliere si terapie. Pana in 2010, institutiile acestea vor trece printr-un proces de
reorganizare, cel putin asa este prevazut in strategia judeteana privind asistenta sociala. Biertanul va fi
transfomat intr-un centru pentru 70 de persoane varstnice fara handicap. Un centru nou, cu o capacitate de
31 de locuri, va fi destinat batranilor cu handicap. La Talmaciu, solutia gasita de autoritati este constructia
de locuinte protejate pentru sase persoane cu handicap, a unui centru de recuperare si reabilitare pentru 50
de persoane si a unui centru de ingrijire si asistenta pentru varstnici. Centrul de la Rau Vadului se va
restructura in alte doua unitati mai mici si va apare in plus un centru de ingrijire si asistenta pentru
persoane in varsta cu handicap. La Dumbraveni vor fi construite doar patru locuinte protejate in oras, iar
persoanele din centru vor fi relocate in alte doua centre din judet. La Medias va fi construit un centru de
integrare prin terapie ocupationala. 
  
  Azilul
  Aproximativ 90 de batrani isi petrec ultimele clipe in saloanele Caminului Spital de pe strada Azilului.
De 700 de ani, acelasi loc, acelasi scop. Biserica de-abia se mai sprijina, iesita si ea din timpul orasului.
Caminul este in plin santier. Renovari, igienizari, incepute cam tarziu din cauza lipsei de fonduri.
Directorul, doctorul Vasile Sacelean, spera sa fie gata pana in 20 decembrie. Curtea este goala, un batran
trage dintr-un chistoc la etaj, pe balcon. Labirinturi, coridoare, pivnite intunecoase scufundate in tacere,
doar saloanele sunt putin mai animate. O conversatie in soapta, intre vecine. Poate ca nu era nici macar
intentia lor sa vorbeasca incet, poate asa se scurge vorba batranilor. 
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  Singuri pe lume
  Ajunsi la o varsta la care nu se mai pot descurca singuri, uitati de rude, copii sau prieteni, zeci de sibieni
decid sa-si instraineze proprietatile numai pentru a avea cine-i ingriji la batranete. Dupa ce incheie
“afacerea" , in multe cazuri, insa, satui sa ingrijeasca niste oameni de care nu-i leaga nimic, noii
proprietari incearca sa gaseasca solutii prin care sa fie stapani inainte de termen pe locuinta. Familiile de
circumstanta nu rezista mult, iar de cele mai multe ori proaspat improprietaritii aleg sa-i pacaleasca pe
fostii detinatori ai locuintei, in locul respectarii intelegerii cu acestia. Daca au noroc, batranii ajung in
azile. In schimbul pensiei lunare, acestia au un acoperis sub cap si o mancare calda. Zeci de sibieni
trecuti de 50 de ani se intereseaza, zilnic, de cum pot obtine un loc in camin.  
  
  Elida-Ioana CREMENE
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